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1. Úvod a použité metody                                                                                   

 

Názorový průzkum realizovala městská část Praha 8 na podzim 2013 za asistence Agora CE 

o.p.s. Tento názorový průzkum a následující (listopadová) veřejná setkání jsou součástí 

širšího projektu s názvem Praha 8–komunikující radnice. Jeho smyslem je zapojit obyvatele 

Prahy 8 do rozhodování o věcích veřejných a dát obyvatelům této části Prahy prostor pro 

vyjádření vlastního názoru a postoje na kvalitu života a každodenní problémy. Mnoho 

z těchto každodenních problémů spojených s životem v MČ Praha 8 je možné řešit 

společným úsilím místní radnice, obyvatel, místních organizací a spolků, firem a dalších. 

 

V rámci názorového průzkumu, byli obyvatelé Prahy 8 osloveni prostřednictvím tištěného 

dotazníku, který byl doručen jako součást měsíčníků Osmička do každé domácnosti, nebo 

měli možnost vyplnit dotazník v elektronické podobě na webu městské části. Názorový 

průzkum probíhal od. 1. září do 30. září.     

   

Cílem názorového průzkumu bylo zjistit postoje obyvatel Prahy 8 k současné situaci v této 

části hlavního města, a to  v různých oblastech.  Dotazník například zjišťoval spokojenost se 

stávajícím stavem veřejných prostranství, dopravou, bezpečností či komunikací mezi občany 

a představiteli MČ Praha 8.   

 

Lze namítnout, že dotazník nepostihl v plné šíři všechny oblasti života v městské části, ale to 

ani nebylo jeho cílem. Smyslem dotazníkového šetření bylo zejména podnítit zájem občanů o 

dění v části Prahy, kde žijí. Připravit podmínky pro komunikaci mezi občany a radnicí a také 

pomoci obyvatelům zamyslet se nad budoucností Prahy 8. V rámci veřejných setkání 

s představiteli MČ Praha 8 pak vznikne prostor pro diskusi o aktuálních problémech života 

v Praze 8 i o jejím dalším rozvoji. 

 

Názorový průzkum měl anketní charakter, což znamená, že:  

� Každá domácnost obdržela jako součást zářijového čísla Osmičky jeden dotazník s tím, 

že dotazník byl také volně k vyplnění na internetových stránkách městské části. 

Občané vhazovali vyplněné dotazníky do připravených sběrných boxů rozmístěných 

rovnoměrně na dobře dostupných místech ve městě.  

� Pro dotazníkovou akci neexistoval žádný výběrový vzorek občanů, kteří by měli být 

osloveni/dotázáni. Rozhodnutí vyplnit a odevzdat dotazník tak bylo na uvážení 

každého občana – tedy forma tzv. samovýběru. 

� S ohledem na výše uvedené nelze tento průzkum vydávat za reprezentativní. Vzorek 

respondentů (tedy těch, kteří dotazník vyplnili) nemusí být reprezentativním vzorkem 

obyvatel města. Můžeme ale tvrdit, že každý dostal stejnou možnost účastnit se 

dotazníkové akce, každý byl informován a předpokládáme tak, že získané odpovědi 
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představují názory aktivních a zainteresovaných obyvatel Prahy 8, kterým není život a 

dění ve městské části lhostejné. 

� Dotazování bylo anonymní. Součástí dotazníku byla oddělitelná návratka, kde mohl 

respondent zanechat svůj kontakt pro další komunikaci ze strany radnice. 

  

Můžeme říci, že názorový průzkum zaujal významnou část obyvatel Prahy 8 a to zejména 

jeho elektronická podoba. Prostřednictvím internetu vyplnilo dotazník 1134 respondentů, 

zatímco tištěnou verzi dotazníku vhodilo do sběrných boxů 372 obyvatel města. Je tedy 

zřejmé, že 3 ze čtyř dotazníků vyplnili dotazník prostřednictvím internetu. Celkově jsme 

tak pracovali se vzorkem 1507 dotázaných.  

 

V porovnání s celkovým počtem obyvatel Prahy 8 se cca 1500 vyplněných dotazníků může 

zdát jako velmi malé množství. S ohledem na průzkumu obdobného charakteru je to ale 

naopak velmi dobrý výsledek a všem, kteří se do dotazování zapojili, je třeba velmi 

poděkovat. Musíme si totiž uvědomit, že vyplnit dotazník bylo dobrovolné a svobodné 

rozhodnutí každého obyvatele. 

 

Stejně tak se jako velmi vhodná ukazuje forma kombinace tištěného a elektronického 

dotazníku. Jak uvidíme dále, tištěný dotazník je přístupnější zejména pro starší generaci, 

zatímco na internetu vyplňovali dotazník zástupci mladší a střední generace. Zaměřit 

se pouze na jednu formu dotazování by tak bylo chybou.      
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2. Sociodemografické charakteristiky dotázaného vzorku1 

 

Ještě než přistoupíme k samotné analýze názorů občanů Prahy 8, je třeba popsat dotázaný 

vzorek. Informace o tom, kdo nám odpověděl, jsou o to důležitější, že průzkum nebyl založen 

na pravděpodobnostních metodách výběru respondentů. Ačkoliv měl každý možnost 

účastnit se průzkumu, populace Prahy 8 se do něj nezapojila zcela rovnoměrně.  

 

Většinu dotázaného vzorku tvořili muži (62 %), ženy proti 

nim byly zastoupeny v menší míře (38 %); viz graf č. 2. 

Zajímavé rozdíly v genderovém rozložení respondentů byly 

patrné při rozlišení způsobu sběru dat. 70 % všech 

respondentů, kteří se rozhodli vyplnit internetovou formu 

dotazníku, byli muži; zatímco u respondentů, kteří vyplnili 

tištěný dotazník v novinách, převažovaly ženy (60,5 %).  

 

Co se týče věkové struktury dotázaného vzorku (viz graf č. 3), 

převažovaly věkové skupiny 26-35 a 36-45 let (celkem 57,5 

%). Souvislost mezi zapojením určitých věkových skupin a 

způsobem sběru dat zde byla ještě patrnější než u skupin genderových. Věková skupina do 

55 let se do průzkumu zapojila převážně skrze online dotazník umístěný na stránkách 

městské části. Tištěnou formu dotazníku volili spíše starší občané. 

 

S věkovou 

strukturou (viz 

graf č. 4) je 

obvykle 

spojena i 

ekonomická 

aktivita 

dotázaných. 

Téměř 60 % 

respondentů 

uvedlo, že je 

v běžném 

zaměstnanecké

m poměru. 

                                                      
1
 Na následujících stránkách pracujeme s velkým množstvím grafů a tabulek. U každého grafu či tabulky je 

uvedeno číslo N, které představuje počet respondentů, kteří odpověděli na danou otázku. Např. N = 795 
znamená, že na otázku odpovídalo 795 respondentů. Je naprosto přirozené, že ne každý respondent odpověděl 
na všechny otázky. V textu se většinou k počtu respondentů, kteří na danou otázku odpověděli, nevracíme. 
Přesto čtenářům doporučujeme, aby pečlivě sledovali údaje o počtu respondentů, kteří na danou otázku 
odpověděli. Není-li uvedeno jinak, v tabulkách jsou procentuální podíly respondentů, kteří jednotlivé varianty a 
výpovědi uvedli. Procentuální podíly jsou vztaženy k počtu respondentů, kteří odpovídali na danou otázku.  
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Necelá šestina dotázaných byli podnikatelé a obdobně zastoupeni byli důchodci. Co se týče 

vzdělanostní struktury respondentů (viz graf č. 5), mezi dotázanými byli nejvíce zastoupeni 

lidé s vysokoškolským vzděláním (49 %) a se středoškolským vzděláním ukončeným 

maturitou (42 %). Vyučených bylo v dotázaném vzorku 7 % a s nejvýše dokončeným 

základním vzděláním pouhá 2 %.  

 

 

 

Z hlediska složení domácnosti (viz graf č. 6) převažovali mezi dotázanými zástupci 

vícečlenných domácností tvořených rodiči s dětmi (38 %). Více než pětina dotázaných byli 

singles. Další pětinu tvořili zástupci dvoučlenných domácností (manželé bez dětí). Zbylou část 

dotázaného vzorku tvořili zástupci jiných typů domácností, dále pak vícegeneračních 

domácností a domácností samoživitelů/samoživitelek.    
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Dvě pětiny respondentů (40 %) je možné považovat za starousedlíky, protože v Praze 8 žijí 

déle než 15 let (viz graf č. 7). Skoro stejné množství dotázaných (38 %) žije ve zdejší městské 

části 5 až 15 let. Zbývající pětinu pak tvoří nověji přistěhovalí obyvatelé žijící zde méně než 

5 let (22 %). V dotázaném vzorku byli zastoupeni obyvatelé všech částí Prahy 8 (viz graf č. 8). 

Nejvíce početní byli respondenti z Libně (21,8 %), z Karlína (19 %) a z Kobylis (16,3 %). 

V těchto částech žije jak největší podíl respondentů, kteří se do Prahy 8 přistěhovali 

v posledních pěti letech (zejména věkové skupiny do 45 let), tak i největší podíl starousedlíků 

(hlavně skupiny nad 55 let). Ostatní části Prahy 8 byly zastoupeny v menší míře: Střížkov 

(12,3 %), Bohnice (8,8 %) a Čimice (8 %). Desetinu dotázané vzorku pak tvořili lidé bydlící 

mimo Prahu 8. V elektronických dotaznících mohli respondenti také uvést další lokalitu a to 

Tróju, i když tato možnost nakonec nebyla volena příliš často.  Ve všech částech Prahy 8 

převládali v dotázaném vzorku starousedlíci, výjimkou byli respondenti z Libně a Střížkova, 

kde převládali obyvatelé žijící na Praze 8 v časovém rozmezí 5-15 let (viz graf č. 9). 
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3. Úvodní otázky 

 

V úvodu dotazníku byli respondenti požádání, aby zvolili maximálně tři z nabízených 

potenciálních předností Prahy 8 (viz graf č. 10).2 Nejvíce z nich oceňuje na této městské části 

dobré spojení s centrem Prahy prostřednictvím městské hromadné dopravy (63 %), tato 

přednost byla nejčastěji zmiňována u obyvatel Karlína a Libně. Další nejčastěji volenou 

předností Prahy 8 je klidné bydlení (45,8 %), ke kterému se hlásili zejména obyvatelé Kobylis 

a Čimic. Více jak pětina dotázaných považuje Prahu 8 celkově za dobré místo k žití (22,2 %). 

Dále mezi největšími přednostmi figurovalo životní prostředí (17,4 %), možnosti trávení 

volného času (14,9 %) a dostatek dětských hřišť (12,5 %). Více jak desetina dotázaných zvolila 

vlastní slovní formulaci oceňovaných předností Prahy 8. Mezi těmito odpověďmi bylo 

nejčastěji vyzdvihováno množství zeleně.  

 

 
 

Potřebu zlepšení respondenti viděli nejčastěji v těchto oblastech: stav veřejných prostor (41 

%), podmínky pro parkování místních obyvatel (36 %), bezpečnost (32 %), stav a údržba 

zeleně (29 %). V kategorii „jiné“ zaznívaly zejména nesouhlasné hlasy s omezováním 

automobilové dopravy, velká část negativních reakcí se vztahovala k možnosti rozšíření firmy 

IPODEC, k nepořádku v ulicích a nedostatku parkovacích míst. 

                                                      
2
 Četnost jednotlivých variant odpovědí byla v analýze vztahována k počtu respondentů. Tedy lze říci, kolik 

procent respondentů si vybralo danou variantu, celkový součet procent u odpovědí však tvoří více než 100%, 

jelikož každý respondent mohl vybrat až tři varianty. Respondenti měli možnost vybrat maximálně tři varianty 

odpovědí i u většiny dalších otázek. Odpovědi z nich jsou zpracovány obdobným způsobem. 
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Občané, kteří se zapojili do průzkumu, byli značně nejednotní v otáce hodnocení změn ve své 

čtvrti za posledních 5 let. Dotázaný vzorek byl rozdělen na tři zhruba stejně velké skupiny. 

30,5 % respondentů se domnívá, že se okolí jejich bydliště za posledních 5 let zlepšilo, rovná 

třetina si myslí, že zůstalo stejné a 31,2 % odpovědlo, že se zhoršilo. S vývojem za posledních 

5 let byli nejvíce spokojeni obyvatelé Bohnic.  

 

  
 

 

 



Názorový průzkum Praha 8 – září 2013 

 

10 

 

4. Stav veřejných prostranství 

 

 

Další část dotazníku se týkala zhodnocení veřejných 

prostranství. Jak již bylo vidět na grafu č. 11., stav veřejných 

prostranství je považován za palčivý problém Prahy 8. 

Projevilo se to i u odpovědí na otázku, zda je péče o veřejná 

prostranství dostatečná. Pouze třetina dotázaných se 

domnívá, že ano (zejména obyvatelé Karlína a Bohnic). Skoro 

šestina ji nebyla schopná zhodnotit a 56 % si myslí, že je 

nedostatečná (zejména obyvatelé Libně a Střížkova).  

 

V rámci stavu veřejných prostor jsou respondenti nejčastěji 

nespokojeni se stavem chodníků a komunikací (51,5 %), 

s výskytem problémových osob (43,6 %) a s psími 

exkrementy (40,9 %). Kolem třetiny dotázaných považuje za 

problém také nepořádek v ulicích a stejné množství hlasů 

obdržel i problém poničené, neudržované zeleně.  
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Občané, kteří se zapojili do průzkumu, si v plné třetině případů spojují kvalitní veřejný 

prostor s pohodlnými cestami pro pěší (široké chodníky s kvalitních povrchem atd., 34 %), 

dále nad 30 % hlasů dostaly také nízká zeleň (upravené trávníky, záhony, okrasné keře atd.) 

a vzrostlá zeleň (samostatné stromy, aleje atd.). Mezi dalšími často vybíranými atributy 

kvalitního veřejného prostoru byly lavičky či obecně místa pro oddych a veřejná WC. I u této 

otázky respondenti často využívali možnosti formulace vlastní odpovědi (15,8 %). Nejčastěji 

tímto způsobem zmiňovali udržování pořádku a úklid odpadků. 

 

 
 

Co se týče ochoty podílet se osobně na úpravách veřejných prostranství, každý čtvrtý 

dotázaný o takové aktivity neměl zájem a téměř 20% respondentů zatím nebylo rozhodnuto. 

Přesto je ochota pomoci se zlepšením veřejných prostranství velmi vysoká. 30% respondentů 

je ochotno pomoci s údržbou upraveného prostranství a více než třetina by chtěla 

spolupracovat na návrhu vzhledu a využití veřejných prostranství.    
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5. Doprava 

 

V oblasti dopravy nejvíce respondentů považuje za problematické hlavně parkování (44 %), 

stav a údržbu vozovek (43,7 %, zejména respondenti z Bohnic) a také stav a údržbu 

chodníků (29,2 %, zejména respondenti z Libně a Čimic). V kategorii „jiné“ opět zaznívaly 

nesouhlasné hlasy vůči omezování automobilové dopravy a nechvalná vyjádření na adresu 

podpory cyklistické dopravy. 

 

 
 

 

Na problémy s parkováním jsme se dále přímo zeptali. 

Odpovědi na přímou otázku korespondovali 

s předchozí otázkou. Skoro polovina dotázaných se 

potýká v místě svého bydliště s problémy s parkováním 

(viz graf č. 18). Nelze však opomenout početnou 

skupinu respondentů, kteří se naopak s těmito 

problémy nepotýkají (38 %), ačkoliv také vlastní auto. 

Když se podíváme podrobněji, kdo na tuto otázku jak 

odpovídal (viz graf č. 19 na další straně), zjistíme, že 

nejčastěji zmiňovali problémy s parkováním 

obyvatelé Karlína (skoro 60 % respondentů žijících 

v této části). Naopak Čimice z tohoto srovnání 

vycházely nejlépe (přes 50 % místních respondentů 

problémy s parkováním nepociťuje).  
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Městská hromadná doprava na Praze 8 nebyla respondenty vnímána jako jeden 

z nejpalčivějších problémů. Za přijatelnou docházkovou dobu od zastávky MHD k cíli cesty 

(bydliště, zaměstnání, obchod apod.) respondenti povětšinou považují interval 2-5 minut. 

Pouze 23 % by považovalo za přijatelnou delší docházkovou dobu než 5 minut. 

 

Plná třetina dotázaných by uvítala více parkovacích možností, a to i na úkor chodníků (resp. 

částečné stání na vozovce a na chodníku). Více jak pětinu hlasů dostaly také tyto návrh: lepší 

značení parkování (23,7 %), efektivnější využití stávajících možností parkování (např. 

v existujících parkovacích domech; 23,3 %), výstavba placených parkovacích domů (jen 

parkovací stání 22,6 %). 

 

 
 



Názorový průzkum Praha 8 – září 2013 

 

14 

 

6. Bezpečnostní situace 

 

Většina respondentů se cítí v místě svého bydliště bezpečně, 

naopak ale 38 % z nich se bezpečně necítí. Obecně byla patrná 

tendence, že s narůstajícím věkem respondentů klesal 

deklarovaný pocit bezpečí. Také ženy jsou na pocit vnímání 

bezpečnosti citlivější (polovina z nich odpověděla, že se 

bezpečně necítí).  

Pokud se na otázku pocitu bezpečí podíváme z místního 

hlediska, nejvíce v bezpečí si připadají respondenti z Bohnic. 

Naopak jako nejproblémovější lokality z hlediska bezpečí se 

jevily být Libeň a Střížkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentů, kteří odpověděli, že se v místě svého bydliště necítí bezpečně, jsme se dále 

ptali na důvody tohoto pocitu (viz graf č. 24). Nedostatek pociťovaného bezpečí si spojovali 

zejména s výskytem „problémových osob“ (53,8 %). Dále byly důvody značně rozrůzněné, 

zejména šlo o tyto jevy: drobná kriminalita, nedostatečná pochůzková činnost městské 

policie, vykrádání aut, velké množství heren, nedostatečná pochůzková činnost Policie ČR.  
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V otázce budoucnosti stávajícího kamerového systému Prahy 8 byli respondenti značně 

nejednotní. Skoro třetina by jej rozšířila. Četně zastoupeny ale byly i skupiny respondentů, 

kteří by ponechali stávající rozsah (17 %), omezili jej (21 %), či úplně zrušili (15 %). Zdá se tak, 

že jde o komplikovanou problematiku a značná část respondentů na ni neměla utvořený 

jasný názor (12 %). 
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7. Život na Praze 8 

 

V oblasti volného času (viz graf č. 26) by respondenti více podporovali volně přístupná 

sportoviště (včetně 

různých „plácků‟ 

pro sportování; 43 

%) a plochy pro 

odpočinek (např. 

městský park 

s lavičkami; 35,2 %). 

Zájem projevili ve 

velké míře také o 

místa pro 

sportování všech 

generací 

(seniorparky, 

fitparky apod.; 23,7 

%) a dětská hřiště 

(pískoviště, 

prolézačky atd.; 

22,6 %). 

 

 V oblasti podpory společenského a kulturního života byli respondenti názorově hodně 

rozrůznění. Více jak pětina z nich by hlasovala pro tyto návrhy: větší využití školních budov 

pro různé aktivity v odpoledních hodinách (např. jazykové kurzy pro veřejnost; 26,9 %), 

podpora kulturních programů na veřejných prostranstvích (pouliční představení apod.; 25,9 

%),  
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vytvoření venkovního místa, kde by mohli zdarma vystupovat začínající umělci (24,5 %), 

umístění uměleckých děl na veřejných prostranstvích (24,5 %). Skoro pětina (23,9 %) se 

však domnívá, že v této oblasti podpora ze strany městské části v žádném směru nechybí.  

 

V otázce toho, co by měla radnice Prahy 8 více řešit, byli respondentni jednotnější. Nejčastěji 

odpovídali, že je třeba důsledněji řešit budování a zkvalitňování chodníků a silnic (40,1 %), 

dále pak úklid a udržování pořádku ve veřejných prostranstvích (38,8 %). Za zmínku také 

stojí další problematické jevy, pro jejichž důslednější řešení by hlasovalo kolem pětiny 

dotázaných: 

zvýšení 

bezpečnosti

, 

informovan

ost, údržba 

a 

rozšiřování 

zeleně, 

rušení 

nočního 

klidu, místa 

v mateřskýc

h školách a 

parkování 

pro 

rezidenty. 

V nově budované radnice Prahy 8 by respondenti nejvíce ocenili zřízení veřejné knihovny 

(31,6 %), 

multifunkční prostor 

pro setkávání 

obyvatel Prahy 8 

(např. pro pořádání 

besed, přednášek 

atd., 26,3 %), poštu 

(23,2 %) či menší 

prostory k využití 

pro spolkový život 

(např. klubovny, 18,6 

%).  

16,6 % dotázaných 

se však domnívá, že 

nic podobného není 

třeba.  
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8. Informovanost a komunikace s radnicí Prahy 8 

 

Respondenti dále dostali na výběr, jakými způsoby by chtěli do budoucna získávat informace 

o dění na Praze 8 (viz graf č. 30). Zdá se, že obyvatelé Prahy 8 mají o informace velký zájem 

(může to být dáno tím, že se do průzkumu nejspíše zapojili aktivnější občané). Jednoznačně 

nejvíce preferovanými mezi nimi byly dva informační kanály: měsíčník Osmička (63,2 %) a 

webové stránky radnice Prahy 8 (61,5 %). Znatelné oblibě se u respondentů těší i další 

formy internetové komunikace: e-maily (24,3 %) a sociální sítě (17,4 %).  
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Co se týče možných zlepšení v oblasti komunikace radnice Prahy 8 s občany (viz graf č. 31) 

respondenti nebyli tolik vyhranění a zdá se, že by uvítali spíše kombinaci různých zlepšení. 

Nejvíce (48,4 %) souhlasili s návrhem na pravidelné zjišťování názorů a přání občanů (např. 

prostřednictvím dotazníků). Další nejvíce preferované možnosti zlepšení byly následující: 

zapojování veřejnosti do řešení aktuálních problémů (32,8 %), diskuse o budoucnosti (30,3 

%), ankety a hlasování na webu Prahy 8 (27 %),  on-line fórum (20,6 %).  

 

Zájem o dění ve městě se u respondentů projevil i u další otázky. Ptali jsme se, zda by byli 

ochotní strávit odpoledne diskuzí se zastupiteli města, pracovníky magistrátu a dalšími 

občany o výsledcích tohoto průzkumu a dalším rozvoji města? Přes polovinu dotázaných 

odpovědělo, že ano. Pouze 17 % odpovědělo „ne“. Skoro třetina si však nebyla jistá. 
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9. Shrnutí 

 

Občané, kteří se zapojili do průzkumu, oceňují na Praze 8 nejčastěji dobré spojení s centrem 

Prahy prostřednictvím městské hromadné dopravy a klidné bydlení (zejména obyvatelé 

Kobylis a Čimic). S vývojem za posledních 5 let byli nejvíce spokojeni respondenti z Bohnic. Za 

problematické aspekty Prahy 8, které je třeba zlepšit, považují dotázaní zejména stav 

veřejných prostor, podmínky pro parkování místních obyvatel, bezpečnost, stav a údržbu 

zeleně. 

 

Většina dotázaných se domnívá, že péče o veřejná prostranství je na Praze 8 nedostatečná. 

Ve veřejných prostranstvích jsou nejčastěji nespokojeni se stavem chodníků a komunikací, 

s výskytem problémových osob, s psími exkrementy a s nepořádkem obecně. Kvalitní veřejný 

prostor si nejvíce spojují s pohodlnými cestami pro pěší, s nízkou i vzrostlou zelení, lavičkami 

a obecně s místy pro oddych a s veřejnými WC.  

 

V oblasti dopravy nejvíce respondentů považuje za problematické zejména parkování, stav a 

údržbu vozovek a chodníků. S problémem nedostatečných míst k parkování se potýká skoro 

polovina dotázaných, zejména pak obyvatelé Karlína.  Plná třetina dotázaných by proto 

uvítala více parkovacích možností, a to i na úkor chodníků. Velká část respondentů by dále 

ocenila lepší značení parkování, efektivnější využití stávajících možností parkování a výstavbu 

placených parkovacích domů.  

 

Skoro dvě pětiny respondentů se necítí bezpečně v místě svého bydliště, zejména pak 

respondenti z Libně a Střížkova (naopak respondenti z Bohnic se cítí nejčastěji v bezpečí). 

Pocity strachu respondenti spojovali zejména s výskytem „problémových osob“. Mezi dalšími 

faktory byly uváděny jevy jako drobná kriminalita, nedostatečná pochůzková činnost policie 

(městské i státní), vykrádání aut a velké množství heren. V otázce budoucnosti stávajícího 

kamerového systému Prahy 8 však byli respondenti značně nejednotní, rozšířila by jej jenom 

třetina, ostatní by jej ponechali ve stávajícím rozsahu či omezili.  

 

V oblasti volného času respondenti nejčastěji vyjadřovali přání, aby radnice Prahy 8 více 

podporovala vznik volně přístupných sportovišť a ploch pro odpočinek. Zájem projevili také o 

místa pro sportování všech generací a dětská hřiště. Co se týče podpory společenského a 

kulturního života, skoro pětina dotázaných se domnívá, že podpora ze strany městské části je 

dostatečná. Ostatní by uvítali větší využití školních budov pro různé aktivity v odpoledních 

hodinách, podporu kulturních programů na veřejných prostranstvích, vytvoření venkovního 

místa, kde by mohli zdarma vystupovat začínající umělci či umístění uměleckých děl na 

veřejných prostranstvích. Radnice Prahy 8 by podle nich měla aktuálně řešit zejména 

budování a zkvalitňování chodníků i silnic a úklid a udržování pořádku ve veřejných 

prostranstvích. V nově budované radnici Prahy 8 by respondenti nejvíce ocenili zřízení 
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veřejné knihovny, multifunkční prostor pro setkávání obyvatel Prahy 8, poštu či menší 

prostory k využití pro spolkový život.  

 

Respondenti projevovali značný zájem o informace o dění na Praze 8. Informace by nejraději 

získávali prostřednictvím měsíčníku Osmička a webových stránek radnice. Uvítali by ale také 

informace skrze různé formy internetové komunikace – přes e-maily a sociální sítě. Co se 

týče možných zlepšení v oblasti komunikace radnice Prahy 8 s občany, respondentům by 

nejspíš vyhovovala kombinace různých metod: pravidelné zjišťování názorů a přání občanů, 

zapojování veřejnosti do řešení aktuálních problémů, diskuse o budoucnosti, ankety a 

hlasování na webu Prahy 8, či on-line fórum. Přes polovinu dotázaných by bylo ochotno 

strávit odpoledne veřejnou diskusí o výsledcích tohoto názorového průzkumu a budoucnosti 

městské části.  

 


